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, over 25 jaar,
als straten naar ministers heten,
kent nog de man die heeft gesmeten
de eerste bom
in het eerste jaar
(uit "de Partisanen"
van A. den Doolaard)
Geen
Zo, daar zijn we ook weer van af.
officiële herdenking van de gevallenen meer
in de Ridderzaal.Volgend jaar misschien nog
een paar stille tochten, het jaar daarop
misschien nog een bloemetje hier en daar op
een fusilladeplaats.
Dit jaar kon het nog groot op met de nationale feestdag, maar dan maar weer een
Nationale Snipperdag, want tenslotte is
W.-Duitsland op 5 Mei 1955 bevrijd van de
gealligerde bezetting en het is zo onaardig
als je. je bevriende buren steeds er aan
herinnert dat ze onvriendelijke dingen met
je gedaan hebben. Het is bovendien slecht
voor de economie. Eerst Koninginnedag vrij
dat
en dan een paar dagen later weer vrij:
kost veel te veel arbeidsloon.Dat Koninginnedag veel Nederlanders niet half zo veel
zegt als 5 Mei, mag je niet zeggen,want dan
ben je vast een verkapte communist.
Had je dat gedacht toen je de avond van
4 Mei 1945 het nieuws van de capitulatie
hoorde?

beginsel en doel h.v.
cartoon
beginselloze citaten
huma-nieuws
de lof der zotheid
h.j.g.- knripen

De mensen waar je toen mee zat, horen nu
misschien bij "het andere kamp". De eenheid
in verscheidenheid, waar je van droomde, is
ver te zoeken.
De wereld valt nu in twee belangengroepen uiteen, terwijl een derde zich gaat
vormen. Vrijheid blijkt voor iedereen iets
anders te betekenen.
Na tien jaar zoek je naar een winstpunt
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dat de moeite waard is.
Vanmorgen kwam een optocht door onze straat: een hoemnaorkest voorop van jongens en meisjes tot een jaar of vijf:
tien; daarachter liep het grut tot een jaar of acht met.
glundere snoetjes, want het was feest.
Gisteravond liepen .gangs de bloemen op denrudilladeplaal s
in het Weteringplantsoen twee kinderen met feesttoetertjes.
Dit is misschien het grote winstpunt: dat er weerkinderen zijn die 5 Hei niet begrijpen. Voor wie niet geldt:
Op d'iris van hun kinderoog
wierp het geweld zijn ruwe beelden.
Zij groeiden op, toen ieder loog,
toen men de mens als varken keelde.
Voor mij is dit een positief ding. Eet of zonder herdenking, met of zonder Nationale Snipperdag, blijft het de
moeite waard alles te doen wat mogelijk is om de kinderen
van nu en straks de ervaring van een oorlog te besparen.
Niet alleen door het zoeken naar vrijheid en gerechtigheid,
maar vooral door het streven naar verdraagzaamheid tussen
de verschillende opvattingen over deze punten.
Dit is een taak, niet alleen voor jonge humanisten, maar
even goed voor, en samen met kerkelijke en niet-kerkelijke
jongeren. Het zal moeilijk zijn dit te bereiken. Eaar het is
de moeite waard het te proberen.
Mettha de Nachtegaal.
- o -

ATOOMENERGIE
hirosjima - doden - verminkten
medische toenassingen: bestraling van ernstige zieken
isotopen (= radio-actieve atomen) om ziekten op te spr:Te n
nagasaki
met atoomenergie aangedreven motoren in boten, treinen,
vliegtuigen
bikini - besmette japanse vissers - besmette vis
de huidige energiebronnen van de aarde binnen niet te lange
tijd uitgeput - atoomenergie zullen we dan niet neer
2 -

kunnen missen

•
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nevadawoestijn - paddestoelen op de grond - paddestoelen
op torens - menselijke proefkonijnen, die wellicht geen of
geen normale kinderen meer kunnen krijgen
nieuwe en betere plantenrassen in de landbouw kweken dankzij
atoomstralen - einde ondervoeding van millioenen?
koude oorlog
rasland

proefnemingen met atoombommen in amerika en

atoomenergie als krachtbron voor de opwekking van electriciteit
de democratie verdedigen? - een wezenlijk verschil tussen de
atoombom en andere moderne wapens? - de gehele aarde
onbewoonbaar bij gebruik van atoombommen en -granaten in
oorlogstijd of bij proefexplosies nu?
vertrouwen op het uiteindelijk gezonde verstand van de
mensheid?
radio-actieve stofwolken en regenbuien duizenden kilometers
verwijderd van de plaatsen waar proefexplosies plaats vinden
toepassing van radio-actieve atomen in de industrie, o.a. om
materialen te onderzoeken
een wetenschappelijk onderzoeker verantwoordelijk voor het
gebruik dat anderen vnl, zijn werk maken? - een gebruik ten
goede - gebruik ten kwade
atomen, onvoorstelbaar kleine deeltjes, waaruit wij allen,
waaruit alle dinger Opgebonwd zijn, een groot probleem ia
onze tijd - je komt er niet uit - maar net struisvogelpolitiek kom je er zeker niet - het ernstige gedeelte van
het h.j.g.pinksterkamp gewijd aan de atoomenergie en haar
problemen - al zullen we er dan ook gezamenlijk waarschijnlij k
niet uitkomen
het hamert door je hoofd - hirosjima - landbouw
dictatuur - verbieden - geneeskunde - ophouden
democratie - doorgaan - bikini - doden verminkten - de toekomst?
e. h.

0 critische ogen
straffe blik
/ogen die logen
of leugenaar ik?

S.A TAN

0 straidre mondlijn
harde trek
trekken die vals zijn,
slangebek.
C grillige handen
duivel's gerei,
handen die branden,
duivels zijn wij?
onheilszwaar zwijgen
satanische rust,
stilten die hijgen
van duivelse lust
diabolische grijnzen,
haat in de mens,
massa's die deinzen
terug voor égn wens:
"Maskers af ...."
0 naakte kosmos,
verbergensmoe,
de duivel van god los,
hij sluipt naar ons toe.
de atomische splijtwolf,
wiens adem verbrandt dood stralende gifgolf,
duivel':; trawant.
Hoort Satan grommen,
slangetong lekt,
Daemon's vermommen
de Chaos ontdekt.
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HUMANISME

OF

SOCIALE
GERECHTIGHEID?

Wel een heel slechte titel na al het mooie wat er over
Humanisme op het congres gezegd is. hou ja, zo slecht bedoel
ik het ook niet; ik zal maar vertellen hoe ik tot deze
zonde kom.
tiennissen waar ik logeerde tijdens het congres, vroegen
mij waar het gehouden werd. Toen zij de naam "Royal" hoorden,
trokken zij een gezicht van: "Nou, die Humanisten doen ook
groot op", en zeiden: "Chic hoor!". Ik was een beetje verwonderd, want voor mij is een chique omgeving nu niet
bepaald de juiste em een sfeer te bereiken, die nodig is
voor een congres, zoals fk dat voor ogen heb.
En ja hoor, toen ik via
een geweldige entrée de
congreszaal opzocht, voelde ik
al dat ik op tapijt wandelde
met wat men noemt een hoge
pool. Nu in het kort de
verdere 'eenmerken van "Royal":
ƒ 0.41
Thee, inclusief
f 0.51
Koffie, idem
f 4.==
Maaltijd
Voor mijn doen zijn dit
hoge prijzen. Gevolg: na eenmaal van deze dure koffie
geproefd .te hebben, dedez we
het verder maar met sináaappels.
Ik veronderstel ook dat
als je op een congres een maaltijd organiseert, het de
bedoeling is, dat het gezamenlijke tot de goede sfeer bijdraagt en er op die manier tenminste gelegenheid bestaat
tot wat onderlinge kennismaking en gesprekken buiten de
officiële agenda om. Be prijs van f 4.= zal daar zeker een
beletsel voor zijn.
s'Avonds vertelde Piet Schut van zijn bezwaar dat er
alleen intellectuelen in het EB zitten. Van Praag zag dit
niet als schuld van het EB, want volgens hem willen de
arbeiders kennelijk zelf niet. Ik denk evenwel dat er niet
—6—

veel arbeiders (en zij niet alleen) dat dikke pluche en die jaquet kunnen betalen, en dit is een omstandigheid die het EB
zeker kan veranderen. En dan niet door te zeggen, dat, aan wie
niet betalen kan de onkosten vergoed worden,_maar door zich aan
te passen, en daardoor voor iedereen de mogelijkheid te scheppen
deel te nemen aan alle activiteiten.
Tot de titel van dit verhaaltje kwam ïk, doordat ik tussen
de dure kelners een juffrouw zag lopen, die juist die brochure
van de grote geschriftentafel had uitgekozen, die getiteld was:
"Humanisme en Sociale Gerechtigheid".
Ik geloof dat er onder de niet-afgevaardigden zeker mensen
waren, die bereid zouden zijn om het gezelschap van koffie, thee
en een bro-qmaaltijd te voorzien. Dit had in ieder geval heel
wat me F persoonlijk contact gegeven dan er nu geweest is.
Volgens mij boeten alle mooie woorden over het Humanisme op
dit congres én in deze sfeer gezegd, hierdoor in aan waarachtigheid.
Annie Hoek.
NASCHRIFT
Alhoewel de redactie het grotendeels eens is met de opvattingen van Annie Hoek, gebiedt de eerlijkheid haar het volgende
op te merken:
1. Afgevaardigden, voor wie het congres toch in de allereerste plaats bedoeld is, declareren hun kosten bij hun plaatselijke gemeenschap. Gverigens, betaald moeten deze hoge kosten
dus toch worden; misschien is dit echter verantwoord gezien
punt 2.
2. Eet is voor het E.V. zeer belangrijk dat haar congressen
in een dergelijke gelegenheid gehouden worden, dat de nodige
publiciteit (pers en radio) verkregen wordt.
Als de ervaring leert dat dit alleen kan door een bepaalde
"stand" op te houden, betreft de critiek dus ook de instelling
van journalisten en radiomensen. 0 Nederlandse bekrompenheid!
redactie
nieuwe ideeën over

BiNN E N HUISARCHITECTUUR

(verslag inleiding wim den,boon voer de h.j.g.rotterdam)
den boon begon zijn lezing met het voorlezen van een artikel van
adriaan van der veen in de n.r.c., over de verantwoordelijkheid
van de schrijver. deze stelde in vrij scherpe termen, dat de
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schrijver, en in het algemeen de kunstenaar, op grond van zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid revolutionnair moet zn,
d.w.z. zich moet verzetten en v66r moet zijn op de huidige
maatschappij.
deze gedachtengang nam wim den boon over, en hij werkte
hem speciaal uit op zijn eigen terrein, de binnenhuiskunst.
r is den boon wei! fel kantte hij zich tegen
nu, revoluti
de traditionele opvattingen van leken, fabrikanten, van
architecten en docenten aan academies. zelfs het interieur
van de academie voor beeldende kunsten in rotterdam moest
het ontgelden. duidelijk schilderde den boon ons het gebruikelijke interieur voor ogen; een.toonbeeld van gezapige rust,
behagelijkheid en sentimentaliteit; een streling voor alles
wat er niet toe komt actief aan het leven deel te nemen.
afkeer boezemde hij ons in voer de zakenman: overdag keihard,
'savonds zacht sentimenteel. daar zit hij dan, weggezakt
in zijn fauteuil met balpoten, genoegelijk een zeker lijfblad
lezend.-is hij katholiek, dan kijkt de christus, het voorbeeld
van een levenslang gevecht de mensen tot een beter leven te
stimuleren, vriendelijk op hem neer.
wel, wim den boon wenst een interieur waarin men waarlijk mens is, een persoonlijkheid, en zag zijn opvatting gesterk-t, hoewel zelf geen humanist (hij wenst bij geen enkele
categorie ondergebracht te worden), in de humanistische
beginselen. concreter: hij wil deftigheid vervangen door
eenvoud, gemakzucht door hardheid en actie. hot interieur
moet ons prikkelen door activiteit. "laten we er maar wat
voor over hebben". wensen we een instrument om op te
luieren, we plaatsen het zo, dat het geheel niet wordt
geschaad. zijn interieur dwingt ons tot een open gesprek.
verder: vraag niet in de eerste plaats naar practische
doelmatigheid, want deze plaats wordt ingenoien door
"uitdi-Ukking". uw christus zal onrust wekken; onder zijn
blikken zult ge niet gerust meer kaarten. (dit naar aanleiding van een christus-figuur door een niet-katholiek kunstenaar ontworpen voor een studentensoos, waarbij een student
uitriep dat hij bij zo'n christus-figuur niet gerust zijn
kaartje kon leggen; hij gunde hem namelijk deze tijdsverpozing
niet.)
allen, fabrikant, ontwerper en consument, moeten hun
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oude opvattingen laten varen, en de nieuwe uitdragen. dit is
een eis van hun verantwoordelijkheid tegenover medemens en
maatschappij. hierbij gaat het in de eerste plaats om het
principe, de concrete uitwerking zal van -ersoon tot persoon
verschillen. gelukkig, er zijn reeds architecten die dit
principe pogen toe te passen. er zijn reeds fabrikanten die
een toonkamer- in deze geest inrichten (en met succes). er-zijn
reeds consumenten wier ogen opengaan
lezers zullen instemmen met bovenstaand betoog, vele
anderen niet. beide reacties zullen we met belangstelling •
tegemoet zien.
n. c. schenderling
(voorz. hjg rotterdam)
o

(Lentemaand 1955)
Nog weer nieuwere ideeën.
Hiephoil wim den boon rukt op tegen de gezellige binnenhuisjes en zoekt sentimentele zakenlieden. Hardheiden actie
is het nu geblazen en weg met 1'AD klaverjassen in de vootuil.
Onze gezapige consumentenogen worden opengetimmerd door de
verantwoordelijke revolutionnaire kunstenaars.
Bij ons is het gelukkig nogal makkelijk: ons woninkje is
zo klein dat de ontstane rommel altijd door viel tot opruim,activiteit prikkelt. Ja het is goed om voor een nieuwe maatschapp5j te kunnen strijden boordevol persoonlijkheidjes.
Er is nog “'n donker wolkje aan deze revolutiehemel; die
vermaledijde behagelijkheid in me wil maar niet kapot. Het is
soms zo heerlijk om lui lekker niks te doen; zo maar in m'n
eigen moderne interieurtje. Zonder prikkelingen tot activiteit, en zonder beeld, dat verwijtend op me neerkijkt. En,
het zal wel niet mogen van wim, maar ik verlang ook wel eens
naar een heel groot raam, waardoor heen ik bomen, velden en
bloemen kan zien, zo maar liederlijk lui liggend midden in
de kamer.
Maar ja, ik ben slechts gewoon, een in een hokje ondergebracht humanistje. En wat denk jij, zoude wereld nu aan vlijt
of aan stilte ten ondergaan?
Dick de Vries
9

1,4

- CONGRES TE

ARNHEM

Voor de HIJG was dit Congres o.m. van betekenis, doordat
zij hier voor het eerst haar afgevaardigden heen kon zenden.
De HJG heeft hiermede in haar nieuwe status als ondergeschikte gemeenschap in het HV de mogelijkheid har eigen mening .
naar voren te brengen. iaen dient zich echter wel te realiseren, dat afwijkende ideeën zeer moeilijk voor verwezenlijking
vatbaar zijn, aangezien het uitermate deskundige BB-beleid van
het HV langs strakke lijnra verloopt en weinig of geen ruimte
voor amendering openlaat.
Dit heeft ontegenzeggelijk grote voordelen. Zie slechts
naar de ontplooide, enorme activiteit van het EB in de afgelopen negen jaar. Als nadeel moet ik echter toch noemen, dat
het naar voren brengen van tegenmeningen een vrij hopeloze
zaak is: Een gemeenschapsvoorstel wordt, indien het niet
goed genoeg is -voor "welwillende beoordeling" door het BB,
in de "Congresmachine" (= UB-repliek plus automatische
aanhang) fijngemalen. Deze "Congresmachine" heeft ook nu
gewerkt, door 40 van de 70 amandementen op het nieuwe beginsel zonder vorm van discussie van de agenda af te voeren. Van
de overblijvende - 22. waren er 7 op de agenda blijven staan,
•
omdat het BB geen bezwaar had tegen deze amandementen: van
deze 7 zijn er 5 aangenomen. De resterende 15 te behandelen
rmandementen werden alle verworpen, conform de prae-adviezen
van het EB.
De summiere discussie in deze eindsprint om het nieuwe
beginsel heeft mij teleurgesteld en verbaasd: Vanwaar deze
plotselinge haast, vanwaar dit tekort aan eerbied voor de
mening der gemeenschappen?
, dat
Persoonlijk vind ik het bizonder "janner,
men. de opneming aanvaardde van:
a1
/ " zonder uit te gaan Jan bijzondere openbaring":
Hoeveel misvattingen en interpretaties t.a.v. deze term
zullen immers nu weer kunnen ontstaan? en
b) (lid 4): "Het humanisme erkent, dat de mens" (dus jij en
o.m. ....
ik en wij allemaal) "deel heeft aan
kosmische verbanden".
Ik zal haar.
verder nakaarten. In - elk geval is de.
formulering zoals zij nu tot stand is gekomen (men zie voor
de definitieve tekst elders in dit nummer) duidelijker en
- 10 -

overzichtelijker dan de oude.
Dit Congres was in de allereerste plaats een beginselcongres. De overige punten van de agenda, behalve dan uiteraard
het jaarverslag (Dr. Huygens uit . Rotterdam schijnt het altijd
per definitie oneens te - zijn met het HB en omgekeerd!) werden
hamerstukken, zoals begroting (met een verontrustend tekort
van f 16.120..), andere statutenwijzigingen en voorstellen,
EB-verkiezing en Rondvraag.
Bij dit laatste punt verklaarde het HB zich bereid, zich
tot Regering en Parlement te zullen richten n.a.v. het HJGvoorstel tot steun aan onderontwikkelde gebieden.
Tot slot verdient vermelding de EJG te Arnhem, welke veel
werk voor dit Congres heeft verzet en voorts, dat zeer veel
succes (en terecht!) werd geoogst met de zojuist verschenen
Libertijn in haar nieuwe uitvoering. De HJG-nachtkrant voor dit
Congres werd al spoedig vanaf het spreekgestoelte geciteerd en
bracht als vanouds weer geld in het laatje voor het kinderhuis
te Ellinchem.
-0-0-0-

Opvullend was, dat de betekenis van de afkorting BIG ook
voor de Congresvoorzitter nog aanleiding tot vergissing geeft:
Hij "verbeterde" bij zichzelf Humanistische Jeugd Groep in Jeugd
Gemeenschap, welke laatste term ook in het overigens uitstekend gedocumenteerde NRC-verslag van 25 April terecht gekomen
is. Spijtig!
William Hartman.

NIEUWE

BEGINSELVERZLARING:

De humanistische levensovertuiging wordt gekenmerkt door het
pogen om leven en wereld te verstaan met een beroep op menselijke vermogens en zonder uit te gaan van bijzondere openbaring,
Bij alle schakering die binnen deze overtuiging mogelijk
worden daarbij de volgende grondslagen erkend:
1. Het humanisme acht een waardebesef dat niet naar willekeur
'kan worden gewijzigd, wezenlijk voor de mens;
2. Het humanisme eist de voortdurende bereidheid zich in
denken en doen redelijk te verantwoorden;
3. Het humanisme eerbiedigt de mens als enkeling en als lid
Van de samenleving in zijn menselijke waarde;
4. Het humanisme erkent dat de mens deel heeft aan natuurlijke,
-maatschappelijke en kosmische verbanden;
5. Het humanisme stelt vrijheid én gerechtigheid als eis voor
het persoonlijk en maatschappelijk leven.
- z.o.z.
- 11 -

Het humanisme vraagt om beleving en verwezenlijking van zijn
beginselen in de praktijk van het leven.
DOEL
1. Het Humanistisch Verbond wil allen verenigen, die het
bovenomschreven humanisme aanvaarden;
2: Het beoogt de verdieping, verbreiding en verdediging van
de humanistische levensovertuiging; '
3. Het streeft er naar een geestelijk centrum te vormen voor
hen die niet godsdienstig zijn.
- o Onze
maandelijkse
cartoon
ditmaal
gewijd
aan de
congresvoorzitter:
HjG
dat is
Humanistische
Jeugd
Groep
o nee
pardon .
Humanistische
Jeugd
Gemeenschap
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"OVor die beginselverklaring gesproken: weten jullie het al,
we zijn alleen voor vrijheid en gerechtigheid. Voor de verdraagzaamheid was geen meerderheid in het congres te vinden. Dus nu
maar lekker onverdrJlagzaam zijn net als alle andere "zuilen".
Tussen haakjes, rz heb altijd gedacht dat verdraaglaamheid 66n
van de hoofdkenmerken van het humanisme was."
"C ja zeg, als jullie soms net een paar tientjes zitten! Het
EV bestaat straks 10 jaar. Om bij de 10.000 leden nog een paar
tienen te voegen begint het Verbond op de 10e van de 10e maand
(=Oct.) een lOweekse'actie om elke week een gulden los te
peuteren bij alle BV-leden en zo elk 10 gulden aflandig te
n6ken voor versteviging Van het practisch werk."
(uit een -nit geplaatst- artikel van .
. . .
- 12 -Kettha de Nachtegaal)

Een verheugend verschijnsel was het uitblijven vanpolemische brieven van her en der naar aanleiding
iq van de aard van het eerste huna-nieuws. Krachttermen zouden van een koude, geheel uit olifantshuid
li
i i
l in
vervaardigde kermis zijn thuis gekomen. Maar gelukkig neemt niemand deze gewezen adolescent terrible
au sérieux. Maar nu het eerste nieuws van deze
ij
ginle;:2e:Psstape
gle ,
{1 il \ r31:initel: j):Iti i=n7:1t:L hn:M te
J
slagen (o heerlijke symboliek!). De eerste is reeds
kapot: onze landelijke voorzitter Henk Hosselaar en
Paula Hessing hebben zich op 26 Mei het bekende
zuiveldocument ter hand laten stellen.
Allerwegen blijken ook problemen te bestaan betreffende verlovingsceremonieel: wel of geen ring dragen? ; indien ja, dan allebei ring?; gouden ring, gordijnring of zekering?; indien geen
ring, hoe dan het alleenstaande meisje te wapenen tegen overlast?
Iets voor een discussie-avond? In ieder geval stelden Willy'
Dijkema en Wouter Happé er prijs op 13 Mei j.1. de gemeenschap
waarin zij leven te doen weten, dat zij zich -met de wetenschap en
het vertrouwen dat ze van hun leven samen iets goeds kunnen en
zullen maken- met elkaar verbonden hebben.
De uitnodiging om te komen keutelen in het Hazendal heeft ons
doen gillen van het lachen:
1. Het is altijd bevorderlijk voor het zelfrespect wanneer men een
voordracht van zichzelf ziet aangekondigd over een moeilijk onderwerp waar men nog nooit over gedacht heeft en ook nooit over zal
gaan denken! Voorbarigheid? Och ja ----.
2. Na de Communistische Stoomvaartmije ... nu ook de HJG voorzien
van een trots predicaat! En nuttig ook, want we waren haast met
Pinksteren naar de HJG-Denemarken gegaan.
Op het Congres van het HV vond het op de AV in Blaricum gevormde
plan betreffende de achtergebleven gebieden een gunstig onthaal.
Er zullen stappen "in de richting" worden genomen. Als we later
maar niet van"achtergebleven voorstellen" hoeven te spreken.
HJG-Apeldoorn deed het eerste nummer van een eigen (nog naam?loos) goedverzorgd maandblad het licht zien. Ze volgden niet
alleen hierin vele andere gemeenschappen: ook zij vergaten de
Libertijn-redactie een exemplaar te sturen!
Tot slot een nieuwtje, misschien belangrijk voor enkele toekomr.
stige emigranten: in Frankrijk is de "Fédération Humaniste
Fran9aise" opgericht.

]

DE BEUL VAN HAAaLEM.
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Zot!
Zotte dingen gebeuren dagelijks rondom ons. Vreemde
om je kwaad om te maken ,...
dingen, ergerlijke dingen
Maar met kwaad wordeh bereik je zo weinig, al is het
wel eens een leuke bezigheid
Beter dan je te ergeren kun je proberen het belachelijke te zien
De maandelijkse rubriek "de lof der zotheid" zal dat
proberen. Zot? Misschien. Want je er kwaad om maken (als
je zin hebt), want voor verbetering strijden (als je het zo
belangrijk vind), dat laten we aan de lezer over
Een goed begin is het halve werk! We lazen in "Trouw"

dat ongodsdienstigheid der mensen de bron van onwellevendheid is. Gelukkig! Na 9 jaar georganiseerde humanistische
strijd mogen we nu eindelijk openlijk onbeleefd zijn. Als er
nog onbeschoftelingen zijn buiten onze rijen: zij kunnen zich
voor f
per jaar abonneren op de "Libertijn".
Trouwens, op een vergadering van het Politiek Jongeren
Contact te Rotterdam deelde de heer J.:',van Broekhuizen,
voorzitter van de "Europaïsche Bildungsgemeinschaft Eisener
Vorhang" mee dat de ervaring geleerd heeft dat achter het
ijzeren gordijn humanistische jongeren eerder door hun knieën
gaan voor de bolsjewistische logica dan de jongeren van
godsdienstige huize, aldus een verslag in "Eet Nieuwe
Dagblad". En dat kun je nu zo maar lezen in ons aller
"Libertijn, volksmaandblad voor Nederland".
Zo best schijnt het overigens niet te zijn in OostDuitsland: 39 maart j.l. kwamen de studenten in Greifswald
in opstand, toen de volksregering besloot dat hun universiteit voortaan een militaire zal zljn, en• dat de studenten
een (betaalde) militaire rang zullen krijgen. Dat de opstand
op de bekende zachtzinnige wijze onderdrukt werd, spreekt
Vanzelf.
Edoch, ook in ons goede Holland leven lieden die
democratische wetten niet respecteren, en rustig meewerken
aan onwettige huwelijken, en concubinaat bevorderen.
Vermaledijde humanisten natuurlijk, die immers privé hun
eigen wetjes maken en zich dan dus onnaatscha7ppelijk gedragen!
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Of waren het andere lieden, als we ons de talloze publicaties
hierover goed herinneren?
We hopen niet met de wet op de auteursrechten in strijd
te komen, als we jullie hier een stukje van de N.C.Z.V.radioprogramma's van 19 Mei voorschotelen:
14,20 uur. Met de jeugd in !'ondsdag bijeen: Christus-Rex.
Gedeeltelijke uitzending van de morgenbijeenkomst
van de Bondsdag van de Nederlandse Bond van Jongelingsverenigingen op Gereformeerde Grondslag bijeen in de Westerkerk te
Arnhem.
15.00 uur. Gedeeltelijke uitzending van -de Bondsdag van de
Bonden van Ned. Herv. Meisjes- gn Jongelingsverenigingen op Gereformeerde Grondslag, bijeen in de Beatrixhal
van het Jaarbeursgebouw te Utrecht.
16.02 .uur. Gedeeltelijke uitzending van de morgenvergadering
van de Bondsdag van het Chr. Jonge Mannen Verbond,
bijeen te Middelburg,
19.10 uur. Met dé jeugd in Bondsdag bijeen. Gedeeltelijke
uitzending van de morgenbijeenkomst van de Bondsdag van de Ned. Bond van (vrijgemaakte) Jongelingsverenigingen
op - Gereformeerde Grondslag, bijeen in-de Plantagekerk te
Zwolle.
Wie helpt ons? Wij zijn de zuilentel kwijt!
Wie bakken ze zo bruin? Ned. bakkers bakten "Zweeds
wittebrood" voor het Ned. Rode ruis en de Stichting '40-'45.
Een bakkersbak? Wie weet. Maar van ieder kwartje was vijf
cent voor de bakker!
In Voorburg vierde men .5 Mei het herstel van Duitslands
onafhankelijkheid met een oud-Wehrmachtslid als deelnemer
, _
aan een bevrijdingsoptocht.
In de hoofdstad werd op 6 en 7 Mei, toen de Stichting
'40-'45 bezig was aan haar.laatste inzamelingsactie ecu
straatcollecte (met toestemming van het gemeentebestuur dus)
gehouden voor A'dams jeugdwerk.
Eet meest zotte van deze verhaaltjes, 10 jaar na onze
bevrijding? Zoek ze zelf maar uit, maar draag in ieder geval
ook zelf bij aan de Stichting met het gironummer: 194. 015 !
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Motto: "Kom naar Coo, al bij de
waterval".

In Coo,gelegen in één van de mooiste gedeelten van de
Ardennen, houdt de H.J.G. haar Zomerkamp.
Het 4)mpterrein ligt aan de rivier de Amblhve, die om
een smalle vooruitspringende rots een bijna cirkelvormige
boog van ruim vier kilometer lengte beschrijft. Haar water
stort van vijftien meter door twee openingen omlaag, het—
geen temidden van de grillig gevormde bosrijke bergen een
schilderachtig tafereel vormt.
In de omgeving van Coo liggen de pittoreske plaatsjes
Stavelot, Remouchamps en Malmgdy met hun voor ons zeer
eigenaardige architectuur en vele bezienswaardigheden.
Zoals je-ziet zijn alle voorwaarden voor een goed kamp
aanwezig. Gaf je je al op? 0 nee ? Stuur dan een brief—
kaart aan: Lies Veuger, Kepplerstract 13A, Zaandam, met
je naam en adres.
De kosten voor het kamp bedragen f 30.— en de buskosten
komen op f 20.—
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

BEELDENSTORM TE 4RNEENL
Op 25 en 26 Juni a.s. organiseert de gemeenschap Arnhem
een week—end in de Jeugdherberg "Alteveer" aldaar.
Zondag 26 Juni wordt een bezoek gebracht aan de tentoon—
stelling van beeldhouwwerken in het park Sonsbeek. Een
Arnhemse kunstenaar zal de daaraan voorafgaande Zaterdag—
avond een inleiding houden over deze tentoonstelling.
Het progrnnma vermeldt verder een boottocht op de Rijn en
een wandeling over de Henelse Berg.
Je kunt je opgeven bij
Mini le Mahieu,
VondelIaan 30,
Arnhem.
De kosten voor dit week—end bedragen f 3,75.
Brood en slaap—en toiletartikelen meenemen.
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Alleen de reis
Reis en verblijf:
retour:
f 125.Schruns
Parijs
f 35.Innsbruck
„ 65.Cannes
„ 165.Nice
„ 80.Londen
Kopenhagen „ 135.„ 62.Vraag een (gratis) Roy-blad!

Een dagblad, dat onbelangrijke gebeurtenissen met op effect jagende opschriften in het midden van de belangstelling plaatst, dat met uitvoerige, sentimentele verslagen en interviews met foto's
appelleert aan de meest primitieve gevoelens, zulk een dagblad wordt helaas vlotter
verkocht dan een goede courant.
Zo'n dagblad is oppervlakkig en nivellerend, dus in zekere mate ontbindend.
Sommige bladen zijn weliswaar minder
verderfelijk, maar hun culturele waarde
wordt beperkt door concessies aan de gemiddelde smaak, dus aan vervlakking.
Bladen, die min of meer afhankelijk zijn
van politieke of kerkelijke groepering
oefenen dagelijks op hun lezers invloed
uit in een bepaalde richting.
Een courant behoeft noch eenzijdig, noch
oppervlakkig te wezen om onderhoudend
te zijn. U kunt een ,g o e d" dagblad kiezen, dat zeer onderhoudend kan zijn en
haar maatschappelijke functie van nieuwsvoorziening en voorlichting verricht op
hoog niveau, niet neutraal, wel volkomen
onafhankelijk en strevende naar de grootst
mogelijke objectiviteit.
Een dagblad met onopgesmukte, betrouwbare berichtgeving, instructieve en opbouwende artikelen, die de intellectuele belangstelling opwekken en bevredigen.

NIEUWE
ROTTERDAMSE
COURANT
Vraagt tl de NRC eens 14 dagen
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verzekeringsmaatschappij
Verzeker U bij De Centrale, die
haar winst besteedt voor sociale en culturele doeleinden.
Levens- en spaarverzekeringen,
studie- en uifzetverzekeringen,
pensioen- en begrafenispolissen.
Gunstige voorwaarden en voor
ieder passende tarieven.
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